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Gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Administrador: Banco Santander (Brasil) S.A.
Grau de Risco do Fundo: Alto
Classificação CVM: Multimercado
Tipo ANBIMA: Multimercado Macro
CNPJ: 43.597.464/0001-30

O Fundo é destinado a
investidores em geral

Acesso Legacy Capital 2 
Multimercado

Objetivo
do Fundo

Tributação(3)

IMPOSTO DE RENDA: Será retido na fonte, semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, aplicando-se a alíquota de 15%. Em caso
de resgate, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de permanência da aplicação no fundo: (i) 22,5% em aplicações com o prazo de
até 180 dias; (ii) 20% em aplicações com o prazo de 181 até 360 dias; (iii) 17,5% em aplicações com o prazo de 361 até 720 dias; (iv) 15% em aplicações
com prazo cima de 720 dias.
IOF: Os resgates ocorridos em um prazo inferior a 30 dias da data de aplicação no Fundo sofrerão incidência de IOF, conforme tabela regressiva.

Este material se destina a apresentar algumas soluções de investimento disponíveis, não devendo ser interpretado como indicação ou recomendação de
investimento. Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. O
preenchimento do formulário api – análise de perfil do investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento
escolhido. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir.
Este material foi elaborado pela Santander Asset Management no Brasil, para uso exclusivo no mercado brasileiro, sendo destinado a pessoas residentes
no País. Por ter sido baseado em informações tidas como confiáveis e de boa fé, não há nenhuma garantia de serem precisas, completas, imparciais ou
corretas. As opiniões, projeções, suposições, estimativas, avaliações e eventuais preço(s) alvo(s) contidos no presente material referem-se a data
indicada e estão sujeitos a alterações a qualquer tempo sem aviso prévio. Os indicadores econômicos utilizados neste material devem ser considerados
como mera referência, não se tratando de meta ou parâmetro de performance de rentabilidade.
Este documento não é, e não deve ser interpretado como, uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de qualquer título ou valor
mobiliário. Nem a Santander Asset Management, e nem qualquer sociedade por ela controlada ou a ela coligada podem estar sujeitas a qualquer dano
direto, indireto, especial, secundário, significativo, punitivo ou exemplar, incluindo prejuízos provenientes de qualquer maneira, da informação contida
neste material. Proibida a reprodução ou utilização deste material sem a expressa autorização da Santander Asset Management. Em decorrência da
política de investimento, o Fundo e seus Cotistas estarão sujeitos aos fatores de riscos, conforme detalhados no Regulamento dos qual recomenda-se a
leitura, sendo os cinco principais : (I) Risco relacionado aos fundos investidos: o Fundo está sujeito aos riscos envolvidos nas aplicações realizadas pelos
Fundos Investidos. Administrador e Gestor não tem qualquer poder de decisão na definição da carteira de investimento ou estratégias dos Fundos
Investidos geridos por terceiros. (II) Risco de perdas patrimoniais: Risco de estratégias, inclusive com derivativos, que podem resultar em significativas
perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive ser superiores ao capital aplicado. (III) Risco de crédito: Risco de os emissores dos ativos
financeiros e/ou das contrapartes não cumprirem suas obrigações de pagamento e/ou de liquidação das operações contratadas. (IV) Risco de mercado:
Risco de oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de mercado. (V)Risco de concentração: Risco de aumento de exposição por
concentração em ativos. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários – CVM | Serviço de Atendimento ao Cidadão em
www.cvm.gov.br
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ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER: @SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Atendimento Direto: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 702 3535 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas
com deficiência auditiva ou de fala). Atendimento digital 24h, 7 dias por semana. SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com
deficiência auditiva ou de fala:0800 771 0401. Atendimento 24h por dia, todos os dias. Ouvidoria - Se não ficar satisfeito com a
solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 8h às 22h, de segunda
a sexta-feira, sábados das 09h às 14h, exceto feriados.

O Fundo tem por objetivo investir, 95% dos seus recursos em cotas do Legacy Capital Red FIC FIM, 

CNPJ sob nº 32.741.788/0001-83, (“Fundo Investido Legacy”), que, por sua vez, aloca seus recursos em 

cotas do fundo Legacy Capital Master FIM, CNPJ nº 29.236.556/001-63, gerido pela Legacy Capital. O 

Fundo investido se baseia na estratégia Macro de médio e longo prazos e tem como objetivo superar o 

CDI.

Aplicação Inicial: R$ 25.000,00

Movimentação mínima: R$ 5.000,00

Saldo mínimo: R$ 25.000,00

Horário de 

movimentação
12:00

Aplicação: D+1 du

Conversão de 

Resgate:
D+30*dc

Pagamento do 

Resgate:

D+31 (1º dia 

útil após a 

conversão

Tipo de Cota: Fechamento

Taxas de administração
e performance

Características

Valores mínimos e 
movimentação

Conversão/Apuração 
de cotas

A taxa de administração do 
Fundo é de 2,50% ao ano2

Não há taxa de performance.

http://www.cvm.gov.br/

